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Scene 1 Post 
Langzaam gaat het licht (blauw, met gele gloed. Hele podium)  aan als 
Sophie komt oplopen. Als Sophie te zien is start het orkest ‘’I have a 
dream’’ in. 

 
Lied: I have a dream 
 
I Have a Dream, a song to sing 
To help me cope, with anything 
If you see the wonder, of a fairy tale 
You can take the future, even if you fail 
 
I believe in angels 
Something good in everything I see 
I believe in angels 
When I know the time is right for me 
I'll cross the stream, I Have a Dream 
 
I Have a Dream, a fantasy 
To help me through, reality 
And my destination, makes it worth the while 
Pushin' through the darkness, still another mile 
 
I believe in angels 
Something good in everything I see 
I believe in angels 
When I know the time is right for me 
I'll cross the stream, I Have a Dream 
 
I believe in angels 
Something good in everything I see 
I believe in angels 

When I know the time is right for me 
I'll cross the stream, I Have a Dream 
I'll cross the stream, I Have a Dream 

 
SKY: SOPH?? Wat ben je aan het doen? 
 
SOPHIE: Oh ik moest nog een uitnodiging op de post doen. 
 
SKY: Ik dacht dat we ze er allemaal uit hadden? Gaat het verder wel 
goed? 
 
SOPHIE: Jazeker 
 
SKY: Zeker? Of begin je al twijfels te krijgen? 
 
SOPHIE: Over onze trouwerij? Nooit! Je weet toch dat jij de enige 
voor mij bent! 
 
SKY: Gelukkig maar, jij net zo voor mij! Maar ik moest je halen van 
je moeder want de bakker is er voor het taartproeven. 
 
SOPHIE: Ohja, helemaal vergeten sorry! 
 
SKY: Oh daar zal je haar weer hebben, kom we moeten gaan! 
 
SKY loopt weg, SOPHIE blijft staan in gedachten verzonken.  
 
SKY: SOPH!! Kom je nog? 
 
Licht uit als Sophie af is 
 



Scene 1.1 Donna’s dagboek 
Licht (geel) fade in, bij +-50% lopen Lisa en Ellie rechts voor op. 
Sophie komt door de deuren midden op het podium.  
   
SOPHIE: Oooooh, ik heb jullie gemist! 
 
S,L,E: Wij zijn SOPHIE, ali, LISA, Vriendinnen op en top 
 
LISA: Ik ben stoer 
 
ELLIE: Ikke klein 
 
SOPHIE: Ikke lang 
 
S,L,E: We zetten alles op z’n kop! 
 
LISA: (doelend op de verlovingsring van SOPHIE) Oh, wat is ‘ie mooi! 
Hij heeft een goeie smaak. 
 
SOPHIE: IK GA MORGEN TROUWEN!!! Ik ben zó blij dat jullie er zijn 
want ik heb jullie een geheim vertellen 
 
ELLIE: Wat!? Je bent zwanger!? 
 
SOPHIE: Nee, nee! Ik heb m’n…. ik heb m’n vader uitgenodigd voor 
de bruiloft! 
 
ELLIE: Dat meen je niet! 
 
LISA: Je hebt hem gevonden? 

 
SOPHIE: Neenee! Niet helemaal…Luister, mijn moeder zei altijd dat 
het om een vakantieliefde ging en ik dacht altijd dat ik nooit meer 
over hem te weten zou komen…totdat… ik aan het rondsnuffelen 
was en het dagboek van mijn moeder tegenkwam.  
 
LISA: SOPHIE! 
 
SOPHIE: (leest voor uit dagboek) “17 juli: wat een nacht! Sam nam 
me mee naar het kleine eiland.” Dat is hier: Kalolairi. “We dansten 
op het strand, we kusten op het strand en dot dot dot. 
 
ELLIE: Wat? 
 
SOPHIE: Dot dot dot! Je weet wel! (leest verder) “Sam is de ware, ik 
weet het zeker!”  

 
LISA: Dus Sam is je vader! 
 
SOPHIE: Nou…. Nu begint het… 
“Al die tijd, dat Sam vertelde dat hij van me hield… en nu vertelt hij 
me dat hij verloofd is, dus is hij naar huis gegaan om te trouwen en 
zal ik hem nooit meer zien. 
 
ELLIE: Arme Donna. 
 
SOPHIE: Luister, het wordt nog beter!: “4 augustus: wat een nacht! 
Bill had een motorboot gehuurd en ik nam hem mee naar het 
kleine eiland.” Ik zat nog steeds met Sam in mijn hoofd, maar Bill 
was zo knap en grappig. Van het één kwam het ander en:  



 
Allen: “Dot, Dot, Dot.” 

 
LISA: Maar wie is nu je vader dan? 
 
SOPHIE: Nou, dat weet ik dus niet! 
 
ELLIE: Maar wie heb je dan uitgenodigd? 

 
SOPHIE kijkt alsof ze geen keuze had 

 
ELLIE en LISA: Dat-meen-je-niet! 
 
SOPHIE: Ik heb geschreven dat mijn moeder ze uitnodigt heeft! 
 
LISA: En? 
 
SOPHIE: Ze komen alle twee! 
 
ELLIE: Weet Sky het? 
 
SOPHIE: Nee, anders vindt hij dat ik het tegen mijn moeder moet 
zeggen en die zal het nooit goedkeuren. Maar ik voel dat ik een deel 
mis in mijn leven. Als ze er zijn zullen ze het wel begrijpen, toch? 
 
Licht uit na einde van de zin 
 

 

 

Scene 2 BILL en SAM 
Als Bill op zijn boot (rechts) zit licht (geel, oranje. Gehele podium) 
aan. Sam komt op rennen van links naar rechts. 
 
SAM: Ik probeer naar Kalokairi te komen. Wanneer gaat de 
volgende boot? 
 
BILL: Maandag! 
 
SAM: Verdorie! 
 
BILL: Ja dat is vervelend! Bruid of bruidegom? 
 
SAM: Bruid, hoewel ik haar nog nooit heb ontmoet. 
 
BILL: Heb je een lift nodig naar Kalokairi? 
 
SAM: Als het niet te veel moeite is? 
 
BILL: Ach wel nee! 
 
SAM: Zeg ben jij niet die schrijver van  'Een kaaiman, een kannibaal 
en klapperbomen'. Geweldig boek vond ik dat.  
 
BILL: Ah, was jij dat, Ik hoorde al dat ik ergens een exemplaar 
verkocht had. 
 
SAM: Aangenaam, de naam is Sam. 
 
BILL: Bill is de naam, spring aan boord! 



 
SAM: Ik ben heel benieuwd hoe het eiland er inmiddels bij ligt.  
 
BILL: Lang geleden dat je hier bent geweest? 
 
SAM: Toch zeker ruim 20 jaar geleden, ooit een taverna getekend 
op de achterkant van een servet. Ik ben benieuwd of die er nu 
staat. Wat brengt jou hier? 
 
BILL: Ik heb hier familie wonen, een oudtante. Dus met de 
uitnodiging voor de bruiloft leek het mij een goed idee de familie 
gelijk weer eens op te zoeken.  
 
SAM: Nou top geregeld zo, fijn dat ik mee kan varen. Als ik iets 
moet doen zeg je het maar! 
 
BILL: Ik heb wel voor hetere vuren gestaan met deze jongen dan dit 
tochtje. Ga zitten ontspan en voor je het weet zijn we in Kalokairi. 
 
Na einde van de zin licht uit  
 
 

 
 
 
 
 

Scene 3 DONNA en de dynamo’s 
Licht (geel) fade in, bij +-50% lopen Tanja en Roos rechts voor op. 
Sophie komt door de deuren midden op het podium.  
 
TANJA: Godsamme! Hoe lang moet ik nou nog rondstrompelen op 
die rothakken? 
 
ROOS: Jij dacht natuurlijk dat er een limousine klaarstond aan de 
waterkant? 
 
TANJA: Ja! Donna weet dat ik niet van lopen hou! 
 
DONNA: Kijk nou wat er is aangespoeld. 
 
ROOS: Wij presenteren 
 
TANJA: Vanavond.. en alleen vanavond 
 
T,R,D: DONNA en de Dynamoooo’s 
 
DONNA: Ah meiden, kom hier! 
 
ROOS: En hoe is het nu met de moeder van de bruid? 
 
DONNA: Een stuk beter nu ze jullie ziet! O, mijn god Tanja. Hoe lang 
is het geleden? 
 
TANJA: Sorry schat, helemaal mea culpa. Maar ik ben hopeloos 
verslaafd aan jetsettende miljonairs! 
 



SOPHIE: Tante Roos! 
 
ROOS: SOPHIE Stuiveling! Jij wordt ook iedere keer mooier. Kom 
hier en geef me eens een lekkere vette kus.  
 
TANJA:  Ik wed dat je mij niet meer herkent! 
 
ROOS: Misschien iets te vaak gelift? 
 
SOPHIE: Maar natuurlijk wel. Tante Tanja! 
 
DONNA: Moet je haar nou zien, mijn baby. Ze heeft haar hele leven 
nog voor zich. 
 
SOPHIE: Mam ik ga trouwen. Ik ga niet het klooster in. 
 
DONNA: Nou in mijn tijd trouwden we niet op ons twintigste. 
 
ROOS: Nou DONNA, in onze tijd werd er sowieso niet getrouwd! 
 
DONNA: En ze wil per se in het wit trouwen. Hoe komt ze aan zulke 
ideeën? 
 
SKY: Ja niet naar mij kijken Donna, ik ben onschuldig! 
 
DONNA: Meiden, deze prachtvrouw heet Sky en zij is de gelukkige 
die met SOPHIE gaat trouwen. Tanja en Roos, ooit mijn 
achtergrondkoortje en nog altijd mijn beste vriendinnen! 
 
ROOS: Achtergrondkoortje? Zeg donder jij eens op. Hallo! 

 
SKY: Hallo! Ik heb al veel over jullie gehoord. 
 
TANJA: Inclusief de pikante details hoop ik? 
 
SKY: Ik houd maar even wijselijk mijn mond. 
 
SOPHIE: Verstandig! 
 
TANJA: Donna, schat, die taverna van jou is een plaatje geworden. 
 
DONNA: Ja goed he? Vooral dankzij Sky! 
 
SKY: Ach dat valt wel mee. Ik was op reis om mezelf te vinden of 
zoiets. Uiteindelijk ben ik hier nooit meer weggegaan. Het minste 
wat ik kan doen is hier helpen de boel draaiende te houden. 
 
SOPHIE: Gelukkig ben je gebleven, anders hadden we hier nu 
allemaal niet gestaan! 
 
ROOS: Zeg daarover gesproken, draait die business van je nu al een 
beetje hierzo? 
 
DONNA: Och, ik ben op. Ik ben toe aan vakantie. Ik run dit hotel 
hier nou al 15 jaar en nog geen dag vrij gehad. Niet te spreken over 
al dat opknapwerk waar ik simpelweg niet aan toe kom.  
 
TANJA: Je hebt een vent nodig Donna! 
 
DONNA: Ach wel nee, gewoon een beetje geld zou helpen! 



Orkest start spelen na het einde van laatste zin.   
 
Lied: Money Money Money 
 
I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay 
Ain't it sad? 
And still there never seems to be a single penny left for me 
That's too bad 
In my dreams I have a plan 
If I got me a wealthy man 
I wouldn't have to work at all, I'd fool around and have a ball 
 
Money, money, money 
Must be funny 
In the rich man's world 
Money, money, money 
Always sunny 
In the rich man's world 
Aha 
All the things I could do 
If I had a little money 
It's a rich man's world 
It's a rich man's world 
 
A man like that is hard to find but I can't get him off my mind 
Ain't it sad? 
And if he happens to be free I bet he wouldn't fancy me 
That's too bad 
So I must leave, I'll have to go 
To Las Vegas or Monaco 
And win a fortune in a game, my life will never be the same 
 

Money, money, money 
Must be funny 
In the rich man's world 
Money, money, money 
Always sunny 
In the rich man's world 
Aha 
All the things I could do 
If I had a little money 
It's a rich man's world 
 
Money, money, money 
Must be funny 
In the rich man's world 
Money, money, money 
Always sunny 
In the rich man's world 
Aha 
All the things I could do 
If I had a little money 
It's a rich man's world 
It's a rich man's world 

 
DONNA: Kom meiden, ik laat jullie het hotel zien. 
 
Donna, Tanja en Roos lopen af. Licht uit als zij af zijn.  

 
 
 
 



Scene 4 Welkom mannen 

Licht (warm geel) aan als Bill en Sam (links) komen oplopen  
 
BILL en SAM lopen wat verloren om zich heen te kijken en proberen 
de taverna in te komen.  
 
Sky komt op door de deuren in het midden 
 
SKY: Kan ik jullie helpen? 
 
BILL: Ja wij zoeken een slaapplaats? 
 
SAM: Niet gek hoe Donna dit verbouwd heeft. 
 
SKY: Jullie kennen Donna? 
 
BILL: Ja wij komen voor de bruiloft jongedame, maar wij zouden 
graag even opfrissen voordat wij Donna zien. 
 
SAM: Heeft Donna niet verteld waar ons verblijf zal zijn? 
 
SKY: Ik heb geen idee waar jullie het over hebben, wat was jullie 
naam? 
 
BILL: Bill is de naam 
 
SAM: Sam, aangenaam 
 
Sophie luistert mee en hoort de namen 
 

SOPHIE: Heeeey, hallo hoi, ehm sorry voor de verwarring. SKY hier 
weet niks van de gastenlijst, kom schat laat dit maar even aan mij 
over. 
 
SAM: Wauw, jij moet een dochter van DONNA zijn? 
 
BILL: Ja jullie lijken sprekend op elkaar! 
 
SAM: Wanneer heeft Donna tijd, ik heb haar nog niet gezien? 
 
SOPHIE: Heel eerlijk gezegd weet Donna niet dat jullie hier zijn, ik 
heb jullie uitgenodigd. Ze heeft het altijd over de goede oude tijd en 
ik wilde haar verrassen door jullie uit te nodigen op mijn bruiloft.  
 
SAM: Sophie, ik kan hier niet blijven. De laatste keer dat ik Donna 
zag zei ze dat ze me nooit meer wilde zien.  
 
SOPHIE: Maar dat is jaren geleden, alsjeblieft, het zou veel voor me 
betekenen als jullie blijven. 
 
SAM: Ik stel voor dat we teruggaan naar jouw boot Bill. 
 
BILL: Geen sprake van, ik hou wel van een avontuur.  
 
SOPHIE: Luister, jullie zijn niet voor niets helemaal hierheen 
gekomen. Iets trekt jullie hiernaartoe toch? 
 
SAM: Je durft wel, je bent net zo brutaal als Donna altijd was. 
Gelukkig kennen mijn jongens je niet. 
 



SOPHIE: Je hebt zoons? 
 
SAM: 2 stuks, ooit wil ik ze hier naartoe meenemen.  
 
SOPHIE: Net zoals je mijn moeder meenam? 
 
Donna loopt op en fluit terwijl ze met reparatie bezig is.  
 
SAM: Daar heb je Donna! 
 
SOPHIE: Ssst.. ze mag nog niet weten dat jullie er zijn. En beloof me 
dat niemand te weten komt dat ik jullie heb uitgenodigd.  
 
BILL: Ik beloof het meissie. 
 
SAM: Je hebt mijn woord.  
 
ELLIE: Wij zullen jullie even naar het verblijf wijzen. 
 
ELLIE en LISA gebaren dat zij niet weten waar ze heen moeten.  
 
SOPHIE: (fluistert) geitenschuur 
 
LISA: Als u ons wilt volgen? 
 
ELLIE: Ik moet zeggen dat die neus me best bekend voorkomt 
 
LISA: ELLIE! Gedraag je! 
 
Orkest start MAMMA MIA! 

 
DONNA: BILL??? SAM??? 
 
Lied: Mamma mia 
 

DONNA: 
I've been cheated by you since I don't know when 
So I made up my mind, it must come to an end 
 
Iedereen: 
(Just one look) and I can hear a bell ring (vingerknippen) 
(One more look) and I forget everything, whoa (vingerknippen) 
Mamma mia, here I go again (handen naast gezicht uit coulissen) 
My, my, how can I resist you? (kring om jasmijn heen) 
Mamma mia, does it show again (handen naast gezicht) 
My, my, just how much I've missed you? (achter Jasmijn aan lopen) 
 
Yes, I've been brokenhearted (zelfde als eindnummer) 
Blue since the day we parted (zelfde als eindnummer) 
Why, why did I ever let you go? (hand hand wijs naar jasmijn) 
Mamma mia, now I really know (weglopen) 
My, my, I could never let you go (hand op hoofd beide en nee 
schudden weglopen) 
 
Licht blijft aan vervolg naar scene 5 
 

 
 
 



Scene 5 De mannen en Donna 
 
SAM: Je kon altijd al een goede entree maken 
 
DONNA: Ik hoop echt dat ik droom 
 
BILL: Wil je dat ik je knijp? 
 
DONNA: Hou je handen thuis, Bill Anderson. Waarom zijn jullie 
hier? Wat doen jullie hier? 
 
BILL: Uhm….Ik schrijf een reisverhaal 
 
SAM: Ik ben hier op een spontane vakantie 
 
DONNA: Wat is dit allemaal? 
 
BILL: Dit is zo'n moment waarop twee vreemden eenzelfde 
gedachte hebben 
 
DONNA: Vreemden? Kennen jullie elkaar niet? 
 
SAM: Zo omschrijf je vreemden 
 
DONNA: Oké. Maar wie zegt dat jullie in mijn geitenschuur mogen 
logeren? 
 
SAM: Ik heb de naam niet verstaan 
 
BILL: Ze sprak Grieks 

 
SAM: Of misschien zei ze dat we er niet mochten logeren 
 
BILL: In het Grieks. 
 
DONNA: Ja, dat is het. Jullie kunnen hier niet blijven, omdat ik 
gesloten ben. En ik zit vol. En ik heb het druk. Ik heb een trouwerij. 
Er trouwt een meisje van 't eiland. 

 
SAM: Donna, maak je niet druk. Bill is eraan gewend om zich te 
behelpen.  
 
DONNA: (tegen Sam) En jij? 
 
SAM: Ik wilde het eiland ziet. Je weet wat 't voor me betekent. 
 
DONNA: Goed, ik regel een boot, die jullie terugbrengt naar het 
vasteland 
 
BILL: Ik heb een boot 
 
DONNA: Echt waar? Mooi. Aan boord en licht de ankers. En 
wegwezen. (loopt af) 
 
SAM: Hé Donna... (Donna stopt en draait zich om) 
 
SAM/BILL: Het is leuk om je weer te zien 

 
Donna maakt na een kleien aarzeling een wegstuurgebaar. De 
mannen lopen af en Donna loopt heen en weer. Licht uit 



Scene 5.1 De mannen en Donna 
Licht (intiem) aan sky zit links op het podium 
 
Sky zit te tokkelen op haar gitaar als Bill langs komt lopen.  
 
BILL: Klinkt goed! 
 
SKYE: Dankje! 
 
BILL: Weetje, vroeger, toen ik zo oud was als jij speelde ik ook 
gitaar! 
 
SKYE: Oh echt?, Laat eens wat horen. 
 
BILL: Ik zei vroeger!  
 
Bill stapt op zijn boot 
 
SKYE: Is die boot van jou ? 
 
BILL: Jazeker, dit is een pointer…. 
 
SKYE: Pointer Yacht 25, type 77 uit het jaar 1988, een klassieker! 
 
BILL: wauw jij weet waar je het over hebt, hoe weet jij dat? 
 
SKYE: 2 Jaar geleden kocht ik een boot en ik heb ook 12 maanden 
gezeild, tot ik een jaar geleden hier kwam. 
 
SAM: Waar heb je Sophie ontmoet? 

 
SKYE: Hier op deze steiger toevallig.   
 
SAM: tja, dit is voor mij ook best een bijzondere steiger.  
 
SKYE: Oh, Hoezo dat dan ? 
 
SAM: Heb jij dat wel eens gezien (wijst naar gravering op de steiger) 
 
SKYE: Ja, Donna Sheridon, dat heeft donna gemaakt toch ? 
 
SAM: Nou kijk…. Eigenlijk heb ik dat gemaakt, don-ehhhh 
Dominique en Sam…… Tja dat waren nog eens tijden.  
 
Bill steekt zijn hoofd buiten de boot: 
 
BILL: Hey Sam, We moeten nog wat zware+ bagage halen, Kan je 
even helpen? 
 
SAM: Eh ja tuurlijk! Hey Sky, leuk je te ontmoeten. Ik zie je morgen. 
The Big Day! 
 
SKYE: (In zich zelf) Hopelijk niet too big.  
 
Licht uit na einde van de zin 
 

 
 
 



Scene 6 Chiquitita 

Roos en Tanja staan op het podium. Licht aan. Donna komt op van 
links en loopt naar deuren in het midden 
 
DONNA: Waar is Sophie? 
 
ROOS: Wat is er? 
 
Donna loopt het toilet in.   
 
TANYA: Donna? 
 
ROOS: Donna? 
 
TANYA: Praat met haar. 
 
Accapella: 
Chiquitita tell me what's wrong 
I have never seen such sorrow 
In your eyes 
And the wedding is tomorrow 
How I hate to see you like this 
There is no way you can deny it 
I can see 
That you're oh so sad, so quiet 
 
DONNA: Het is haar vader 
 
TANYA: De vader van wie? 
 

DONNA: Sophie's vader. Weet je nog dat ik zei dat 't SAM was, de 
architect die ging trouwen? Ik weet 't niet zeker of hij 't was. Er was 
nog een man en zij waren... 
 
TANYA: Donna Sheridan, jij dubieuze dame. 
 
ROOS: Waarom vertelde je niets? 
 
DONNA: Ik had nooit gedacht dat dat nodig zou zijn. Ik had nooit 
gedacht dat ik ze samen zou zien in m'n geitenschuur! De dag voor 
m'n dochters bruiloft. 
 
TANYA/ROOS: De geitenschuur? 
 
DONNA: Nee, wacht! Verdorie. Wacht. Straks horen ze jullie. 
 
ROOS: Er is hier niemand. 
 
TANYA: Weet je het wel zeker? 
 
DONNA: Tuurlijk weet ik het zeker. Zou ik m'n dochters vaders 
vergeten? Ze waren er allebei. Sam Carmichael en Bill Anderson. Ze 
zijn vast terug naar hun boot. Ik hoop dat ze vastlopen. Wat doen ze 
hier? Dit is een akelige speling van het lot. 
 
ENSEMBLE: lachen 
 
ROOS: (tegen Tanya) Het is net een Griekse tragedie 

 
TANJA: Weten ze over SOPHIE? 



DONNA: Ze zijn toch niet helderziend? Ik heb het niemand verteld.  
 
TANYA: Oh DONNA, je hebt het al die jaren voor jezelf gehouden. 
 
DONNA: Het gaat niet om mij. Het gaat erom dat Sophie er nooit 
achter komt.  
 
TANYA: Maar misschien vindt ze het niet erg 
 
DONNA: Niet erg? Haha. Je kent mijn dochter niet. Dit zou hard 
aankomen.  
 
ROSIE: DONNA, ze zijn weg! 
 
DONNA: Dat weet ik niet. Ik weet niet waar ze zijn. Ik weet niet 
waarom ze hier zijn. En ik heb dit alles mezelf aangedaan, omdat ik 
een vroeger zo dom en roekeloos was.  
 
ROOS: Ja hoor, daar heb je het katholiek schuldgevoel. Je leeft als 
een non.  
 
TANYA: Ja, wat is er met onze Donna gebeurd? Altijd het 
middelpunt van het feest. El Rock Chick Supremo 
 
DONNA: Ik ben volwassen geworden 
 
TANYA: Maak dat dan maar weer gauw ongedaan 
 
Licht uit na einde van de zin 
 

Scene 7 Sophie en Sky 
 
Licht op orkerst, zij spelen Abba Gold medley tot dat Ellie Christiaan  
verzoekt te Stoppen. 
 
SOPHIE: Oh jongens, dit loopt helemaal mis.  
 
LISA: We hebben ons best gedaan Sophie, maar de mannen zijn 
naar de boot van Bill terug gegaan.  
 
SOPHIE: Ik moet ze tegenhouden! 
 
ELLIE: Moet je dat nou wel willen Sophie? 
 
SOPHIE: Ja dat is wat ik wil, het enige wat ik wil! 
 
Sophie rent weg 
 
LISA: SOPHIE, waar ga je heen? 
 
ELLIE: Doe nou voorzichtig! 
 
Licht uit als Sophie af is en weer aan als zij komt op rennen 
 
Sophie gaat naar de boot waar Sam en Bill zijn 
 
SOPHIE: WACHT!! Niet weggaan alsjeblieft! Jullie moeten op de 
bruiloft komen.  
 



BILL: Je moeder heeft ons weggestuurd.  
 
 
SAM: Ja ze was niet blij om ons te zien, heb jij een idee hoe dat 
komt? 
 
SOPHIE: Ze is gewoon gestrest door de bruiloft. Ze weet niet dat 
jullie haar verrassing zijn. Morgen is ze wel vrolijk.  
 
BILL: Denk je? 
 
SOPHIE: Je hebt de gitaar van mam gestolen! 
 
SAM: Nee ik heb de gitaar geleend en kijk.. DS Donna Sheridan en 
hier SC Sam Carmichael. Ik kocht hem ooit van mijn laatste tien 
euro. 
 
SKY: SSSOOPPHIIIEE!! 
 
SOPHIE: Ik moet nu gaan, maar beloof me dat jullie morgen 
terugkomen? 
 
BILL: Geen probleem! 
 
SAM: We zullen er zijn! 
 
Licht uit als Sophie af is en weer aan als zij komt op lopen 
Sophie rent terug naar Skye 
 
SKY: Waar ben je geweest? Er arriveren al de hele dag gasten.  

 
SOPHIE: Sorry, ik was aan de andere kant van het eiland en ik was 
de tijd vergeten. Waar ga je naartoe? 
 
SKY: Het is tijd voor ons vrijgezellenfeestje. Mijn laatste avond in 
vrijheid… Nou zo zouden sommige het zien dan. Voor mij is het de 
laatste avond voordat het grootste avontuur van mijn leven begint.  
 
SOPHIE: Oh Sky, weet je nog dat ik zei dat ik mijn vader zocht? 
 
SKY: Sophie, hier hebben we het al zo vaak over gehad. Je hebt 
geen vader nodig, je hebt een familie hier. 
 
SOPHIE: En jij belooft nooit meer bij me weg te gaan toch? 
 
SKY: Is dat een serieuze vraag? Jij hebt heel mijn wereld op zijn kop 
gezet. 
 
Lied: Lay all your love on me 
 
I wasn't jealous before we met 
Now every woman I see is a potential threat 
And I'm possessive, it isn't nice 
You've heard me saying that smoking was my only vice 
But now it isn't true 
Now everything is new 
And all I've learned has overturned 
I beg of you 
 



Don't go wasting your emotion 
Lay all your love on me 
 
It was like shooting a sitting duck 
A little small talk, a smile and baby I was stuck 
I still don't know what you've done with me 
A grown-up woman should never fall so easily 
I feel a kind of fear 
When I don't have you near 
Unsatisfied, I skip my pride 
I beg you dear 
 
Don't go wasting your emotion 
Lay all your love on me 
Don't go sharing your devotion 
Lay all your love on me 
 
Licht uit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 8 Vrijgezellenfeest 
 
Feest lampen aan (alle kleuren van de regenboog) als iedereen op  
het podium is.  
  
Het vrijgezellenfeest is in volle gang, dansen kletsen drinken 
gezelligheid.  
 
SAM: Hi! Ik moet Donna zeggen dat ik vreedzame bedoelingen heb. 
 
SOPHIE: Wacht liever tot ze wat gedronken heeft. Echt waar. 
 
SAM: Goed idee. Waarom ga je eigenlijk niet weg hier, de wereld 
rondreizen ofzo? 
 
SOPHIE: Oh.. ik heb hier genoeg te doen. 
 
SAM: Is dit echt je droom? De villa runnen met Donna? 
 
SOPHIE: Ze kan het gewoon niet alleen. 
 
SAM: Weet je dat ik dit hotel ooit achter op een menukaart heb 
getekend? Ik heb er altijd van gedroomd terug te komen. 
 
SOPHIE: Wat hield je tegen? 

- stilte – 
 
SAM: Wat zei je moeder over mij? 
 
SOPHIE: Ze heeft het nooit over je gehad. 



 
SAM: Sophie.. wat doe ik hier? 
 
Orkest start met Dancing Queen 
 
ROOS: (tegen de mannen) Eeh, pardon? Hallo! Dit is een 
vrijgezellenavond. Alleen genodigden, dank je. 
 
SAM/BILL: Oké (Sam gaat af) 
 
-Instrumentaal- 
 
BILL: Dit is fantastisch! Hoe kwam Donna aan geld voor dit hotel? 
 
SOPHIE: Ze erfde wat geld van de oude dame die ze had verzorgt 
toen ik klein was. De Sofia waar ik naar vernoemd ben. 
 
BILL: Míjn oudtante Sofia? 
 
SOPHIE: Ik denk het. 
 
BILL: Ik hoorde dat haar geld naar familieleden was gegaan. Hoe 
oud ben je? 
 
SOPHIE: Twintig. 
 
BILL: Excuseer me eventjes. Sorry. 
 
SOPHIE: Bill.. Bill wacht! Waarom liet ze mijn moeder geld na? 
 

BILL: Dat weet ik niet. 
 
SOPHIE: Bill.. alsjeblieft. Ben jij mijn vader? 
 
BILL: Ja… ik denk van wel.  
 
SOPHIE: Weet je wat er nu komt? 
 
BILL: Zeg niet dat je een tweelingzus hebt. 
 
SOPHIE: Wil je me morgen weggeven? 
 
BILL: Je weggeven? 
 
SOPHIE: Ons geheim tot de trouwerij.  
 
BILL: Ja, lijkt me geweldig. 
 
-Instrumentaal- 
 
SAM: Sophie, kom eens hier, ik weet waarom ik hier ben! Waarom 
heeft Donna niks gezegd, hoe lang weet je al dat ik je vader ben? 
 
SOPHIE: Helemaal niet lang, Sam luister, mam weet niet dat ik het 
weet. Kunnen we wachten tot na de bruiloft? 
 
SAM: Wie geeft je weg? 
 
SOPHIE: Niemand.  
 



SAM: Fout! Ik geef je weg! Ons geheim tot dan! 
 
SKY: Gaat het wel? 
 
SOPHIE: Ik krijg geen lucht! 
 
SKY: Luister, maak je niet druk over de bruiloft. We lopen samen 
door het gangpad, dat is waarom je je vader wilt zoeken toch? 
 
SOPHIE: Sky, nee je begrijpt het niet! 
 
SKY: Ik begrijp je Sophie en ik ben er voor je! 
 
-Instrumentaal- 
 
Sophie tolt op haar benen en valt flauw. 
 
Als Sophie op de grond valt ligt na 2 seconde uit 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scene 9 Beachbar 
Licht (geel warm) aan als Roos en Tanja op het podium zijn 
 
ROOS: Kom op mamma, de dag is begonnen. 
 
TANJA: Oh, wie zijn plan was het om de dag te starten? 
 
ROOS: Kom op Tanja, we moeten Donna helpen.  
 
LISA: Oke ik heb een plan bedacht. 
 
ROOS: Ik neem Bill mee om te vissen… 
 
LISA: We gaan er elk op af. We grijpen ons een man, ondervragen 
hem, ruilen notities  
 
ELLIE: En dan beslissen we wie de vader is, goed idee 
 
ROOS: En jij neemt Sam mee watersporten. 
 
TANJA: *kreunt* 
 
DONNA: Oh God! 
 
TANJA: *kreunt* 
 
Bill en Sam komen oplopen 
 
ROOS: Ah goedemorgen heren, zeg Bill ga je met mij mee? 
 



 
BILL: Om wat te doen precies? 
 
ROOS: Oh gewoon even wat leuks samen doen! 
 
BILL: Een avontuur ben ik altijd voor in, kan ik u een drankje 
aanbieden? 
 
ROOS: Nou daar zeg ik geen nee tegen! 
 
SAM: Sorry ik moet nog even wat belangrijke dingen doen. 
 
TANJA: Prima wat mij betreft, ik heb een drankje nodig tegen deze 
kater.  
 
LISA: Oh nee, we zijn te laat. 
 
ELLIE: Laten we ons er even mee bemoeien.  
 
LISA: Joehoe!! Sam, kom je ook mee? 
 
Sam lijkt het niet te horen en loopt het podium af.  
 
TANJA: Ach laat hem gaan meiden, het is tijd voor een cocktail en 
wat mannelijk schoon. 
 
Jongen komt duidelijk enthousiast op Tanja afgelopen.  
 
TANJA: Nee ik bedoelde niet jou, ik zei mannelijk niet jongetjes.  
 

 
Lied: Does your mother know 
 
Tanja: 
Tanja in samenspel met ? 
You're so hot, teasing me 
So, you're blue, but I can't take a chance on a kid like you 
That's something I couldn't do 
 
There's that look in your eyes 
I can read in your face that your feelings are driving you wild 
Ah, but boy, you're only a child 
 
Iedereen: 
Ensemble danst mee 
Well, I can dance with you, honey, if you think it's funny  
(hand omhoog en voor, salsa stap voor en achter) 
Does your mother know that you're out?  
(naar voren nee met vinger) 
And I can chat with you, baby, flirt a little maybe  
(hand voor je mond beide kanten, bodyflirt) 
Does your mother know that you're out?  
(naar voren nee met vinger) 
 
Take it easy (take it easy) (Groepen naar beneden) 
Better slow it down 
That's no way to go  
Does your mother know? 
Take it easy (take it easy) (Groepen naar boven) 
Try to cool it, boy 



Take it nice and slow 
Does your mother know? 
 
Tanja: 
Tanja in samenspel met ensemble 
I can see what you want  
(Eva loopt naar de groep) 
But you seem pretty young to be searching for that kind of fun 
(onder de kin) 
So maybe I'm not the one 
 
Now you're so cute, I like your style 
And I know what you mean when you give me a flash of that smile 
But boy, you're only a child 
 
Iedereen: 
Ensemble danst mee 
Well, I can dance with you, honey, if you think it's funny  
(hand omhoog en voor, salsa stap voor en achter) 
Does your mother know that you're out?  
(naar voren nee met vinger) 
And I can chat with you, baby, flirt a little maybe  
(hand voor je mond beide kanten, bodyflirt) 
Does your mother know that you're out?  
(naar voren nee met vinger) 
 
Take it easy (take it easy) (groep naar kring toe) 
Better slow it down 
That's no way to go 
Does your mother know? 

Take it easy (take it easy) (groep naar kleinere kring) 
Try to cool it, boy 
Take it nice and slow 
Does your mother know? (groep valt uit elkaar) 
 
2x 
Well, I can dance with you, honey, if you think it's funny  
(hand omhoog en voor, salsa stap voor en achter) 
Does your mother know that you're out?  
(naar voren nee met vinger) 
And I can chat with you, baby, flirt a little maybe  
(hand voor je mond beide kanten, bodyflirt) 
Does your mother know that you're out?  
(naar voren nee met vinger) 
 
Does your mother know that you're out? 
Does your mother know that you're out? 
Does your mother know 
Does your mother know that you’re out 
 
Licht uit 

 
 
 
 
 
 



Scene 10 Donna en Sam 

Licht (dramatisch) aan als Donna op het podium is 
 
SAM: Donna, heb je even? 
 
DONNA: Wat doe je hier Sam? 
 
SAM: Dit was onze droom weet je nog? Het hotel op het eiland. 
 
DONNA: Dit is voor mij werkelijkheid, hard werken en een 
torenhoge hypotheek en een hotel dat om me heen instort. 
 
SAM: Laat me je even helpen? 
 
DONNA: Nee, ik kan mijn eigen rampen wel aan 
 
SAM: Waarom zei je niet dat Sophie ging trouwen? 
 
DONNA: Het gaat je niets aan 
 
SAM: Waarom blijft ze hier op het eiland wonen? Ze moet haar 
eigen leven gaan leiden. Ze is een slimme meid.  
 
DONNA: Ik weet het, maar mijn dochter heeft een eigen mening.  
 
SAM: Ja dat zie ik, maar ze is nog zo jong. Weet ze wel wat ze wilt, 
ik heb het gevoel dat ze hier alleen wil blijven zodat ze jou niet 
alleen achterlaat. 
 
DONNA: Sorry wat? 

 
SAM: Luister, ik heb twee volwassen zoons. Ik weet hoe het is om 
los te laten. Als Sophie zou weten dat jij oke bent, zou ze dan 
anders willen? 
 
DONNA: Oke nu moet je luisteren. Ik vind het heerlijk om hier 
alleen te zijn. Elke dag dank ik god op mijn knieën dat ik niet een 
man in een identiteitscrisis om me heen heb die me verteld wat ik 
wel of niet moet doen. Ik ben vrij en single. En het is geweldig.  
 
Licht uit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scene 11 Sophie en Sky 
 
Licht (dramatisch) aan als Sky op het podium staat 
SKY: Wat is er? 
 
SOPHIE: Je moet me helpen. 
 
SKY: Wat is er? Lieverd. 
 
SOPHIE: Ik heb iets krankzinnigs gedaan. M’n vaders zijn hier en 
willen me weggeven. 
 
SKY: Je wat? 
 
SOPHIE: Ik heb mams dagboek gelezen. Ik heb twee mogelijke 
vaders. 
 
SKY: Hoezo zijn ze hier? 
 
SOPHIE: Ik heb ze uitgenodigd. Ik dacht dat ik m’n vader zou 
herkennen. Maar nee. Mam vermoordt me en zij zullen me haten… 
 
SKY: Heb je ze uitgenodigd en mij niets gezegd? 
 
SOPHIE: Ik dacht dat je me zou tegenhouden. Ik heb ’t verknald. 
 
SKY: Geven we daarom deze grote bruiloft? Om je vader te vinden? 
Ik wilde met wat getuigen naar ’t  vasteland maar jij wilde per se dit 
verdomde circus. 
 

SOPHIE: Ik wilde weten wie ik ben voor ik trouw. 
 
SKY: Dat gebeurt niet door je vader te vinden. Daarvoor moet je 
jezelf vinden. Het ironische is dat ik rondreisde om mezelf te 
vinden, maar ik gaf alles op voor jou. Omdat ik van je hield en 
wilde wat jij wilde. Nu weet ik ’t niet meer. 
 
SOPHIE: Je weet niet of je van me houdt? 
 
SKY: Tuurlijk hou ik van je. Had ’t me maar verteld. 
 
SOPHIE: Het spijt me, ik wilde je het ook vertellen. Vergeef je me? 
 
SKY: Ik moet me klaarmaken anders kom ik te laat, ik zie je straks.  
 
Licht uit als Sky af is 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scene 12 Donna en Sophie 
Licht (geel warm) aan als donna op podium staat.  
 
DONNA: Moet jij je niet omkleden? Waar zijn Ellie en Lisa? Ik dacht 
dat ze je zouden helpen? 
 
SOPHIE: wil jij mij helpen? 
 
DONNA: (Donna knikt ja) Wacht! Het is goed. We hebben tijd. 
 
SOPHIE: Vind je dat ik je teleurstel? 
 
DONNA: Hoe kun je er zelfs maar aan denken? 
 
SOPHIE: Om wat jij gedaan hebt. Ik bedoel, de dynamo’s, een kind 
grootbrengen. En helemaal in je eentje een bedrijf runnen. 
 
DONNA: Schat, ik had geen keus. Ik kon niet naar huis. Toen ik 
zwanger werd zei mijn moeder tegen me dat ik geen moeite hoef te 
doen om terug te komen.  
Ik zou het niet anders willen doen. Maar god kijk eens wat we 
hebben 
 
SOPHIE: Wil jij me weggeven? 
 
DONNA: (knikt ja) Ja! 
 
Sophie gaat af en Sam komt oplopen 
 
 

SAM: Donna, Donna! We moeten het hebben over wie Sophie gaat 
weggeven. 
 
DONNA: Dat ben ik, ik ben degene die Sophie weggeeft. 
 
SAM: En haar vader dan? 
 
DONNA: Haar vader is hier niet.  
 
SAM: Ze zei tegen me dat ze wilt dat haar vader erbij is en wat als 
haar vader dat ook wilt 
 
DONNA: Doe dit nu niet Sam, ik kan dit nu niet aanhoren. 
 
SAM: Luister Donna, dit gaat over ons! 
 
Licht veranderd in dramatisch orkest start The winner takes it all 
 
I don't wanna talk 
About the things we've gone through 
Though it's hurting me 
Now it's history 
I've played all my cards 
And that's what you've done too 
Nothing more to say 
No more ace to play 
 
The winner takes it all 
The loser standing small 



Beside the victory 
That's her destiny 
 
I was in your arms 
Thinking I belonged there 
I figured it made sense 
Building me a fence 
Building me a home 
Thinking I'd be strong there 
But I was a fool 
Playing by the rules 
 
The gods may throw a dice 
Their minds as cold as ice 
And someone way down here 
Loses someone dear 
 
The winner takes it all 
The loser has to fall 
It's simple and it's plain 
Why should I complain 
 
The winner takes it all 
The loser has to fall 
It's simple and it's plain 
Why should I complain 

 
 
 

Scene 13 De Bruiloft 
 
Licht (geel warm gemengd met andere warme kleuren) aan 
 
Donna komt aangerend, iedereen zit klaar en Sophie wacht nog op 
Donna. Iedereen kijkt verveeld en geïrriteerd. Donna loopt met 
Sophie door het gangpad naar Sky. Ondertussen sneakt Sam de zaal 
in, 
 
DONNA: (tegen Sophie) Ik hou van je    
 
PASTOOR: Welkom, Sophie en Sky, En alle vrienden die bij elkaar 
zijn gekomen, En welkom, Donna, die jou familie vertegenwoordigt. 
We zijn hier allemaal bij elkaar…  
 
DONNA: En welkom… Sophie’s vader. Hij is hier. 
 
SOPHIE: Weet ik. Ik heb hem uitgenodigd 
 
DONNA: Kan niet, Ik weet niet welke het is. Oh mijn god! Daarom 
zijn ze dus allebei hier 
 
SOPHIE: Sorry. Wil je me vergeven, Alsjeblieft 
 
DONNA: Ik weet t niet. Kun je mij vergeven? 
 
SOPHIE: Al was je met honderden mannen geweest, Je bent mijn 
moeder en ik hou heel veel van je  
 
DONNA: Ik ben niet met honderden mannen geweest. 



 
SAM: Begrijp ik dit goed, Sophie kan mijn dochter zijn, maar ook die 
van Bill? 
 
DONNA: Ja en ga maar niet verontwaardigd doen. Het is helemaal 
je eigen schuld 
 
SOPHIE: Je dumpte mijn moeder en trouwde met iemand anders 
 
SAM: Wacht s even ik moest naar huis ik was verloofd, Maar ik 
maakte t uit met lorraine en kwam terug 
 
BILL: Sorry, mag ik even tussendoor. Ik wil even zeggen dat ik het 
fantastisch zou vinden om voor de helft vader van Sophie te zijn. Ik 
had niet kunnen dromen dat ik ooit vader zou worden en het geeft 
mij een goed excuus om eens wat vaker op vakantie te gaan. 
 
SAM: Bill heeft gelijk, we kunnen het uitzoeken als je wilt, maar ik 
deel graag het vaderschap met deze goede kerel.   
 
ROOS: Bijzonder he, je wacht 20 jaar op een vader en dan heb je er 
twee.  
 
PASTOOR: Lieve vrienden en familie.. 
 
SOPHIE: Ik heb geen idee wie van jullie mijn vader is, maar het 
maakt me ook niet uit. Ik weet eindelijk wat ik wil! Sky laten we nog 
niet trouwen nu.  
 
SKY: Wat? 

 
SOPHIE: Je wilde dit sowieso al niet. Laten we van dit eiland afgaan 
en de wereld gaan zien samen.  
 
SKY: Ik hou van je! 
 
Sky en Sophie lopen weg en iedereen joelt. 
 
PASTOOR: Donna, kan ik aannemen dat dit huwelijk niet doorgaat? 
 
DONNA: Ik weet niet helemaal zeker wat er nu gebeurt.  
 
SAM: Wacht even! Waarom een goede bruiloft verspillen? Wat zeg 
je ervan Donna? Je hebt iemand nodig die je kan rond 
commanderen. 
 
DONNA: Ben je gek? Je bent al getrouwd. 
 
SAM: Ik ben een gescheiden man die al 21 jaar van je houdt. Vanaf 
het moment dat ik hier ben aangekomen probeer ik je al te 
vertellen hoeveel ik van je hou. Kom op Donna, het is alleen maar 
de rest van je leven. 
 
SOPHIE: Mam, kom op! 
 
SKY: Je laat hem toch geen blauwtje lopen. 
 
DONNA: Nee, ik bedoel ja, ja natuurlijk wil ik de rest van mijn leven 
met je doorbrengen! 
 



PASTOOR: Dan verklaar ik jullie bij deze man en vrouw, sorry 
mensen maar ik heb nog meer bruiloften te gaan vandaag.  
 
Iedereen juicht en klapt en omhelst elkaar.  
 
BILL: (tegen Roos) Niks voor mij dit zoetsappige gedoe, ik ben een 
schrijver en ben graag op mezelf.  
 
Lied: Medley 
 

 
 
 
 
 

 
 

The end 
 


